Overzicht clubtenues

Regio 1: Amsterdam en Omstreken
Nr

Naam

Clubtenue
shirt: zwart met rode biezen aan de zijkant, op de rode biezen het
01101 AAC
logo van AAC in wit en op de rug met witte letters AAC Amsterdam
short: zwart met rode biezen aan de zijkant
Dutch Gay & Lesbian shirt: zwart
01102
Athletics
short: oranje
Delta Lloyd Groep
shirt: blauw (aan voor- en achterzijde voorzien van Delta Lloyd logo)
01104
Runningteam
short: rood (op beide zijkanten voorzien van Delta Lloyd logo)
shirt:/singlet: groen met gele puntvormige belijning en ATOS-logo;
short: zwart met ATOS-logo aan de voorzijde; tight tot boven de
01106 AV Atos
knie: zwart met ATOS-logo aan de voorzijde; legging: zwart met
ATOS-logo aan de voorzijde
shirt: wit met groot logo op de borst en een klein driehoek-logo op
de rug, of een groot logo op de rug met een klein driehoek-logo op
de borst
01107 AV 1923
short: rood
sprintpak: onderste deel geheel rood, bovenste deel geheel wit en
een groot logo op de rug en een kleine op de borst.
Verder is er een patroon van kleine rode stipjes toegevoegd.
Singlet: front: verloop in rood en groen, schouderpartijen met zwarte
accenten, ronde hals, recht armsgat. Side: verloop met streep-effect
in rood en groen. Back: juk in zwart, daaronder groen,
01108 AV Aalsmeer
schouderpartijen in zwart met rode accenten, strepen in rood en
groen vanaf taille naar zoom, ronde hals, recht armsgat.
Short: zwart
shirt: achterkant rood, voorkant blauw met logo, zijkant overloop van
rood naar blauw
01110 Phanos
short: donkerblauw
sprintpak: donkerblauwe broek, achterkant blauw, voorkant rood
met logo, zijkant overloop van blauw naar rood
Shirt: wit met verenigingslogo op linkerborst
01113 AV Edam
short: zwart met op de pijp in het klein de tekst AV Edam
shirt: wit bovenstuk, waarin een blauwe punt overloopt in de blauwe
short
01124 AV NEA-Volharding
short: blauw
Tevens een zogenaamd badpak-model in dezelfde kleurstelling
shirt: wit-blauw gestreept
01125 AV Startbaan
short: blauw
shit: wit
01136 AC Waterland
short: rood
shirt: wit/blauw
01143 SV Kombijsport
short: witblauw
shirt: wit met embleem
01144 AKU
short: rood
shirt: blauw
01151 De Veenlopers
short: blauw

01159 AV Monnickendam
01164 De Lat
01169 ZOEV
01171 AV Feniks
Amsterdamse
01175 Studenten Holver.
''Nereus''
Verenigde Lopers
01176
Team10 2008
Running Holland
01178
vereniging
Hardloop Club
01181
Amsterdamse Bos

shirt: wit met groene band en zwart logo
short: zwart
shirt: wit met embleem
short: blauw
shirt: blauw
short: zwart
shirt: blauw met een wit logo, zijpanden zwart (verticale zwarte band
van onder de oksel tot de onderzijde van het shirt)
short: zwart
shirt: wit met vijf bordeauxrode banen op elke mouw
short: zwart
shirt: groen (met embleem)
short: koningsblauw
shirt: blauw
short: zwart
shirt: rood met zwart en/of wit (tekst)
short: zwart

Regio 2: Gooi en Eemland
Nr

Naam

02103 Altis

02109 BAV

02114 Almere `81
02116 GAC Hilversum

02122 AV Spirit Lelystad

02131 AV Pijnenburg

02133

Tempo Atletiek
Vereniging

Clubtenue
shirt: oranje
short: blauw
shirt/singlet: geel, aan de voorkant loopt beiderzijds een zwarte
baan van het armsgat naar de halsopening en een zwart biesje van
het armsgat naar beneden. Aan de achterkant loopt ook beiderzijds
een zwarte baan van het armsgat naar de nek en een zwart biesje
van het armsgat naar beneden
sporttop: geel, aan de voorkant loopt beiderzijds een zwarte baan
van het armsgat naar de halsopening en een zwart biesje van het
armsgat naar beneden. Aan de achterkant loopt ook beiderzijds een
zwart biesje van het armsgat naar beneden
short: zwart
shirt: wit met horizontale rode band
short: rood
shirt: blauw met clublogo in geel, eventueel met geel kenmerk
broek: blauw, eventueel met geel kenmerk
Oude tenue:
shirt: oranje
short: groen
Nieuwe tenue:
shirt: oranje
short: zwart
Overgangstermijn 1 juli tot en met 31 december 2015
shirt: wit met blauwe band en logo
short: blauw met logo
jeugd: hes: wit met logo in blauw
jeugd: short: blauw
shirt/singlet/sprinttop/sprintpak: rood met witte bies. Opdruk logo in
wit op voorzijde, evenals logo kledingsponsor en fabrikant; op
achterzijde in wit: AV Tempo Bussum
short/tight: zwart

shirt: wit met op de rug in het rood de verenigingsnaam
short: blauw
shirt: lichtblauw met donkerblauwe horizontale balk, clublogo
midden voor boven de balk
AV Zuidwal
varianten: shirt met korte mouw, singlet, damestop
short: donkerblauw
varianten: lange tight, korte tight, hotpant en mini-hottight
shirt: donkerblauw/koningsblauw
short: donkerblauw/koningsblauw
AV Triathlon
In dezelfde kleurstelling: hemdje zonder mouw, topje, hotpants, tight
lang en tight kort
Trim- en
shirt: wit
Trainingsgroep Weesp short: blauw
shirt: blauw met wit/zwart
AV Zeewolde
short: blauw met wit/zwart
shirt: oranje met bies aan de zijkant, opdruk van verenigingslogo
Dolichos
short: zwart met bies
shirt: rood met embleem
AV Nijkerk
short: zwart

02145 avVN

02146

02152

02166
02167
02177
02439

Regio 3: Kennemerland
Nr

Naam

03111 AV Castricum
03112 DEM

03117 AV Haarlem

03120 KAV Holland

03123 AV Lycurgus

03132 AV Suomi

03134 AV Trias
03137 AV Zaanland
03147 AV Haarlemmermeer

Clubtenue
shirt: oranje met embleem
short: wit
shirt: wit
short: blauw
shirt mannen: wit met rode bies en logo
short mannen: wit met rode bies
shirt vrouwen: wit met rode bies en logo; topje: wit met rode bies en
logo
short: rood
shirt: wit
short: oranje
shirt: blauw
short: oranje
sprintpak: bovenzijde overwegend blauw met oranje mouw,
onderzijde: oranje pants met kleine zijstreep; dames: blauwe top
met oranje mouw en oranje pants. Beide zijn voorzien van het
Lycurgus logo.
shirt: wit met groen logo van AV Suomi op de rechterborst, op de
linkerborst het logo van de leverancier (Run2Day), rugzijde shirt
horizontaal in groene letters AV Suomi
short/broek: groen
shirt: zwart met logo (al dan niet met witte strepen)
short: rood (al dan niet met witte strepen)
shirt: groen/wit met letters AVZ (logo)
short: groen met witte strepen aan de zijkanten
shirt: geel met een blauwe streep aan de zijkanten
short: blauw met een gele streep aan de zijkanten

Regio 4: Noord-Holland
Nr

Naam

04121 AV Hollandia
04126 SV Noordkop
04127 AV NOVA
04129 Loopgroep Hoorn
04130 SAV

04140 AV Wieringermeer
04141 AV Hera
04150 AV Texel
04153 AV Hylas

Atletiekvereniging
04160 DOKEV Anna
Paulowna

04162 ARO `88
04163 TAS `82
04165 SV Sportlust

Clubtenue
shirt/singlet: rood met witte accenten en aan voorzijde logo in wit
short: rood met witte accenten
shirt: (singlet) blauw met embleem
short: zwart
shirt/singlet: kobalt blauw met logo
broekje: kobalt blauw
shirt: geel met blauwe opdruk
short: blauw
shirt: oranje met zwarte opdruk SAV; onderkant wit, afscheiding
wit/oranje is een schuine streep
short: oranje
Shirt/singlet: geel met blauw logo op de voorzijde, blauwe bies op
de zijnaad, rond de armsgaten en de hals
short: blauw
shirt: oranje met clubembleem
short: zwart
shirt: rood met wit logo op de borst, zijkant van de romp een kleine
witte streep
short: zwart
shirt: geel
short: cobalt blauw
shirt: lichtblauw; short: donkerblauw aangevuld met Singlets/jacks
etc.: hoofdkleur lichtblauw. Tevens achterop het shirt in witte letters:
Atletiekvereniging DOKEV Anna Paulowna. Short/tight etc.:
donkerblauw maar de kleur is iets anders en er zit aan de zijkant
een witte bies. Zowel het oude als het nieuwe clubtenue zullen
gedragen worden.
shirt: heldergroen met in witte opdruk het nieuwe verenigingslogo
short: heldergroen
shirt: geel/blauw met embleem
short: korenblauw
shirt/singlet: zwart met eventueel wit accent en SV-Sportlust logo in
het wit
short: zwart

Regio 5: Utrecht
Nr
05105
05115
05118
05119

Naam

Clubtenue
singlet/shirt: rood met zwart
Loopgroep Aart Stigter
tight: zwart met rood
short/tight/broekje/onderzijde sprintpak:donkerblauw met een witte
Fit
strook aan de zijkant
shirt: wit met Hellas-ster
Hellas Utrecht
short: rood
shirt: wit/grijs
U-Track
short: zwart

05128 AV Phoenix

05138 AV Statina

05142
05148
05154
05155

05157

05158

05168
05174
05176

05427

singlet: voorkant bovenste helft wit daarop Phoenix logo in zwarte
bedrukking, onderste helft zwart; achterkant bovenste helft wit,
onderste helft geel. Het gele vlak loopt onder de armen door naar
voren tot het zwarte vlak.
short: zwart met gele bies aan zijkant met in de gele bies een
diagonale witte streep
Shirt/singlet/topje: basiskleur zonnebloemgeel. Aan de zijkanten
links en rechts van onder de oksel tot onderzijde shirt een effen
ononderbroken zwarte bies. Aan de voor- en achterzijde vanaf
okselhoogte tot aan de onderzijde van het shirt een regelmatig
patroon van zwarte vierkante blokken. In de bovente rij blokjes is
ruimte gemaakt voor de aanduiding "AV STATINA, Culemborg

Short/tight: effen zwart met optioneel in gele letters op de
rechterbroekspijp de aanduiding AV STATINA, Culemborg. Sprintpak: short effen zwart met optioneel in gele letters op de
rechterbroekspijp de aanduiding AV STATINA, Culemborg.
Bovendeel van het sprintpak conform beschrijving shirt/singlet
shirt: blauw
AV Ron Clarke
short: rood
Shirt: hard blauw met een zwarte bies met op de borst en/of rug het
AV Atverni
logo van Atverni. Top: hard blauw met op de borst en/of rug het logo
van Atverni. Broek: effen zwart
hemd: geel (met zwarte accenten) en verenigingslogo
OSM `75
broek: zwart
shirt: kobalt blauw met kanarie gele afzetting op de zijkanten
Loopgroep Houten
short: kobalt blauw
shirt: wit met een oranje baan vanuit het midden van de hals (voor
en achterzijde) naar beide zijkanten. Op de rug twee groene strepen
van onder naar de schouderbladen. Logo groot midden op de borst;
broek: zwart.
AV Clytoneus
De volgende modellen zijn verkrijgbaar, voor de jongens/heren:
vlinderbroek, korte tight, lange tight, singlet, sprintpak. Voor de
meisjes/dames: korte tight, lange tight, bikinibroekje, hotpants,
naveltop, bh-top en sprintpak.
shirt: voorkant zwart met AP-logo en de tekst Athletic Point for total
running (witte letters), achterkant wit met AP-logo en de tekst
Running Athletic Point
Athletic Point for total running (zwarte lettes)
short: zwart
shirt: rood met blauw, logo op de linkerborst, naam vereniging op de
Jeugd Atletiek
rug
Vereniging ATHLOI
short: blauw met rood
shirt: oranje
Trecho
short: zwart
shirt: lime groen met zwarte baan tussen voor- en achterzijde
Loopgroep Bunnik
short: zwart
singlet/shirt: hoofdkleur kobaltblauw in combinatie met vlakken in wit
en zwart, waarbij aan de rechterzijde het VAV-logo in wit is
VAV
aangebracht
short/tight: zwart met VAV-logo in wit op de rechterbroekspijp

Regio 6: Dordrecht
Nr

Naam
Atletiek Vereniging
06201
AAA

06216 DK en AV Hercules

06228 AV Parthenon

06235 AV Passaat
06239

AV Spirit Oud
Beijerland

06240

Gorkumse Atl. -en
Triathl.ver. Typhoon

Clubtenue
shirt: wit met embleem
short: oranje
shirt: geheel royal blue, in de zij een witte bies met eventueel een
zwarte afzetstreep. Op de linkerborst staat het logo van Hercules
afgebeeld, op de rugzijde vermeld Hercules Dordrecht
short/tight: royal blue met een witte bies op de zij, eventueel afgezet
met een zwarte streep
Man, vrouw en junior: singlet; short sprinter; short race en tight long
Vrouw en junior: topje en short brief
(bovenkant) topjes, shirts, singlets en sprintpak: wit met aan
zijkanten een groene baan, op voorzijde logo Parthenon
broekjes, shorts, hotpants, tights en sprintpak (onderkant): groen
shirt: oranje met enkele marineblauwe banen op de mouw en borst
short: marineblauw
sprintpak: in dezelfde kleurstelling (zwarte rits aan de voorkant)
shirt: wit met logo
short: blauw met witte bies
Koren)blauw met witte bies aan de zijkant (eventueel
verenigingsembleem op de borst) *). De volgende modellen kunnen
voorkomen: Voor mannen: shirt/singlet; (sprinter-/race-)short;
vlinderbroek; korte en lange tight; sprintpak (zowel met korte als
lange broek, zowel met als zonder mouwen). Voor vrouwen:
shirt/singlet; (sprinter-/race-)short; vlinderbroek; korte en lange tight;
hot-pants; bikinibroekje; naveltop; bh-top; sprintpak (zowel met
korte als lange broek, zowel met als zonder mouwen).
*) Indien aanwezig eventueel fabrikantenlogo.

Regio 7: Leiden, Duin- en Bollenstreek
Nr

Naam

07207 Leiden Atletiek

07238 AV De Spartaan

07241 LV Plantaris
07245 Voorschoten `97

07248 AV Rijnsoever

Clubtenue
singlet/shirt: kobalt blauw met voorop op borsthoogte over de
breedte het logo in wit
short/tight: zwart (zonder logo)
broek: groen
shirt: wit met verenigings-logo aan de voorzijde (uitvoering in een
singlet, T shirt en dames-top)aangevuld met een groene strook
onder de armen tot onderaan van ongeveer 10 centimeter breed.
shirt: lila/wit/groen en groen
short: groen
shirt: geel met verticale brede groene stepen en verticale smalle
witte strepen
short: groen
shirt: blauw met zwarte baan op de schouders en zwart/witte band
aan de zijkanten. Opdruk logo in wit, evenals het logo van de
fabrikant. Op achterzijde in witte opdruk: AV Rijnsoever
short: zwart

shirt: geel met zwarte bies en embleem
short: zwart met gele bies
shirt/singlet/jacket: geel met aan de zijkanten een blauwe
Leiden Road Runners
07256
uiteenlopende punt en blauwe mouwen
Club
short/lange tight: blauw met naar bovenlopende gele punt
shirt: geel, rechts borstlogo club, links borstlogo sponsor,
07266 Loopgroep Oegstgeest achterzijde groot clublogo (zwart)
short: zwart
07249

Noordwijkerhoutse
Strandlopers

Regio 8: Den Haag
Nr

Naam

08203 AV `40
08206

WZK/TRI TEAM
Wassenaar

08214

The Hague Road
Runners

08219 AV De Koplopers
08225 Haag Atletiek
08226 AV Olympus `70
08237 AV Sparta
08242 AV Waterweg

Clubtenue
shirt: voor- en achterzijde blauw/wit diagonaal gestreept
short: blauw
shirt Triathlon: geel/blauw
shirt: wegatletiek: paars/zwart
short: geel/blauw
shirt heren: bordeaux rood/grijze band
shirt dames: bordeaux met grijze band
short heren: bordeaux rood
short dames: bordeaux rood
shirt: wit en zwart
short: zwart
shirt: geel (verenigingsembleem linksvoor/ achterop de
verenigingsnaam)
short: groen
shirt: rood en witte balk met blauw lopertje
short: rood
shirt: geel met zwarte baan
short: zwart
shirt: wit met AVW embleem op borsthoogte
short: blauw

Regio 9: Rijnmond
Nr

Naam

09211 AV Fortuna

09227 PAC

09230 RWV
09236 Spark

Clubtenue
shirt: geel met op de rechterborst het verenigingslogo
short: rood
Heren: Onderstuk: Groen met witte inzetten. Bovenstuk: Wit met
groene inzetten, met op de borst het PAC logo in oranje. Sprintpak:
Groen met witte inzetten, met op de borst het PAC logo in oranje.
Dames: Onderstuk: Groen met witte inzetten. Bovenstuk: Groen
met witte inzetten, met op de borst het PAC logo in oranje. Jeugd:
Onderstuk: Groen met witte inzetten. Bovenstuk: Wit met groene
inzetten, met op de borst het PAC logo in oranje. Op de achterzijde
in oranje letters de letters PAC.
shirt: wit met groene bies en embleem
short: groen
shirt/singlet: geel met blauwe bies, SPARK logo op voor- en
achterzijde
tight kort/lang: blauw met gele bies, SPARK logo op voorzijde

09251 CAV Energie

09252 CAV Tenaco
09259 Rotterdam Atletiek
09260

Erasmus UR
Roadrunners

09261 AV Pallas `93

09264 Voorne Atletiek

09267

Rotterdam Running
Ambassadors

Shirt: bovenkant rood, onderkant zwart, gescheiden door een witte
verticale, verspringende strook, uitlopend in punten. Aan de
rechtervoorkant logo en naam van de vereniging. Aan de achterkant
"Energie Barendrecht"
Short: geheel zwart
shirt: korenblauw met in het midden clubembleem
short: wit
shirt: groen (zwarte verticale banen zijkant shirt) + voorzijde
verenigingslogo
short: zwart
shirt: geel
short: zwart
singlet: voor en achterzijde donkerblauw (nachtblauw), zijkant een
witte verticale baan. Voorop op de borst het Pallaslogo (wit)
short: zwart
Dames- heren- en kinder bovenzijde: donkerblauw met aan beide
zijkanten een wit pand van de heup omhoog lopend in een punt
uitlopend tot de voorzijde van de oksel. Diverse variaties: singlet, tshirt, damestop en jasje. Op borsthoogte de opdruk van het
clublogo. Dames- heren en kinderbroek: egaal zwart met aan de
rechterzijkant de opdruk van het clublogo. Uitvoering in korte, half
lange en lange tight, runnersshort en bikinibroek
shirt: oranje
short: zwart

Regio 10: Zuid-Holland Midden
Nr

Naam

10202 AAV `36
10204 AV `47
10212 AV Gouda
10213 GPSOV
10218 ARV Ilion

10229 SC Reeuwijk

10232 Avantri

10243 SC Antilope
10246 RRZ

Clubtenue
shirt: wit/rood
short: rood
shirt: wit met embleem
short: blauw
shirt: rood met witte bies
short: rood met witte bies
shirt: wit met rode bies
short: rood
shirt: wit met oranje bies en embleem; uitgebreid met een singlet
zonder oranje bies met Ilion logo
short: blauw
shirt: hoofdkleur blauw met rood en witte banen aan de zijkant, aan
de voor-en achterzijde het verenigingslogo
short: hoofdkleur blauw met een witte rand en rode baan aan de
zijkant
Tevens in dezelfde kleurstelling een trisuit; badpak; topje en strak
short
shirt: wit met twee verticale blauwe strepen en embleem
short: blauw
topje en broekje in bovenstaande kleurstelling
tri-suite: bovenzijde wit met Avantri-logo, onderzijde blauw
shirt: geel
zwart: zwart
shirt: rood
broek: zwart

jack, t-shirt en singlet: donkerblauw met aan beide zijden een wit
pand, waarop grijze vlakken onderbroken door witte strepen. Op
borsthoogte de opdruk van het clublogo en op de achterzijde van t10247 De Kieviten
shirt en jack het logo in grootformaat; Short, sprinter en tight:
donkerblauw met een wit met grijze streep aan de zijkant, zonder
opdruk.
shirt: donker paars verlopend naar zwart met logo van gele sterren
10268 Trackstars Nesselande en naam links boven voorkant
short: zwart

Regio 11: Zeeland
Nr

Naam

11205 AV `56

11209 Delta Sport
11210 Dynamica ADSV
11215 RK HAV

11231 AV Scheldesport
11234 AV De Wielingen

11262 MSV en AV Flakkee

11265

González Running
Team

Clubtenue
Shirt: lichtgevend zilvergrijs met brede donkerblauwe horizontale
band (van beneden tot armsgat). Beginnend vanaf rechterschouder
via de oksel naar de voorzijde zowel als naar de rugzijde, een
oranje band, met een overloop naar rode band. Een donkerblauw
lopertje, links voor. Links bovenin in het rood de verenigingsnaam.
Short: donkerblauw met aan de rechterzijde een rood met een
overloop naar oranje band, links in het rood de verenigingsnaam.
De kledinglijn is uitgebreid van singlet tot windbreaker, van t-shirt tot
trainingspak. Van short tot zwembroek, van speed-pak tot sokken.
shirt: wit met blauwe bies (2 stuks horizontaal)
short: blauw
shirt: blauw met Dynamica logo
short: zwart
shirt: geel met blauwe banen/strepen aan voor- en achterkant
short: blauw met gele bies aan de zijkant
shirt: wit met groen randje, groene balk op borst voorzien van logo
AV Scheldesport (wit)
short: groen
shirt: wit met zwarte banden (horizontaal)
short: zwart
Shirt/hemd/topje en jack: geel met twee blauwe banen beginnend
vanaf rechterschouder naar de oksel, aan de linkerkant het
verenigingslogo, op de achterzijde in het blauw de tekst AV
FLAKKEE
short/korte en lange legging: blauw
shirt: oranje
short: zwart

Regio 12: West-Brabant
Nr

Naam

12301 ARV Achilles

12307 AVO 1983

Clubtenue
singlet/topje: geel met blauwe zijkant inclusief logo met
verenigingsnaam en plaats
short/tight: blauw met gele zijkant inclusief logo met
verenigingsnaam en plaats
vlinderbroekje: korenblauw
shirt: blauw met clubembleem op de borst
short: blauw

12313 SV Diomedon

12314 DJA

12321 AV Groene Ster
12328

AC Olympia
(Halsteren)

12334 Spado

12339

Road Runners Etten
Leur

12340 THOR

12366

AV Standdaarbuiten
`90

12370 AV Rucphen `90

12373 Loopvereniging TOF

shirt: wit met oranje lijnen verticaal aan de zijkant en logo voorop
short: zwart met oranje vlak aan de zijkanten
Singlet: wit met aan de linkerborstzijde embleem DJA, aan de
rechter zijde het merkteken. Aan de achterzijde boven in de singlet
het watermerk van het embleem DJA. Aan de linkerzijde een
groene bies die van uit de arm inzet naar de onderzijde breed
uitloopt
Broek/tight: zwart, met aan de zijkant een witte bies met hierin het
merkteken. De bies begint aan de onderzijde van de heup naar het
uiteinde van de broek. Verder zijn de naden tussen het witte en
zwarte gedeelde in groen
shirt: wit met schuine groene strepen en embleem
short: groen
shirt: wit met embleem
short: blauw
shirt: rood met rechts onder diagonaal blauwe strepen met links
A.V. SPADO met daaronder BERGEN OP ZOOM
short: blauw met links onder diagonaal rode strepen
pupillen: shirt: rood met SPADO-logo in het blauw
Shirt/singlet: rood met aan de voorzijde linksboven een klein logo,
op de achterzijde een groot logo.
Legging: zwart zonder logo
Trainingspakken waarvan de broek zwart is en jack rood met logo's.
shirt: wit met THOR embleem
shirt: wit met een rode baan onder de oksels en een zwarte band op
de rode korte mouwen
short: rood (eventueel voorzien van een of meerdere strepen aan
de zijkant)
shirt: rood/wit
short: groen
Oude tenue:
shirt: kobaltblauw
short: marineblauw
Nieuwe tenue:
singlet: blauw, bij de armsgaten klein strookje wit aan de voorkant
dat doorloopt aan de achterkant tot bijna onderaan. Het strookje wit
wordt aan de achterkant steeds smaller. Aan de linker voorkant op
borsthoogte is een klein club logo gedrukt en op de achterkant een
groter logo. De logo’s zijn wit. Op de voorkant rechts is klein in ’t wit
het merk Erima gedrukt en dat logo. Shirt: ziet er precies zo uit als
het singlet en heeft witte korte mouwen
broek: zwarte looplegging van het merk Rogelli
Overgangstermijn: 1 juli 2014 tot 1 januari 2015
shirt: paars fond, gele zijvlakken
short: paars-geel

Regio 13: Midden-Brabant
Nr

Naam

Clubtenue
shirt: wit met oranje
13263 Altena Road Runners
short: oranje
singlet/top: basiskleur azuurblauw met antracietgrijze en witte
nuances, witte banen in zijkanten, opdruk in wit voorkant: klein
Atledo-logo, groot loper-logo. Opdruk in wit achterkant: tekst
13303 Atledo
ATLEDO in de breedte op de top en in de lengte op het singlet
short: basiskleur antracietgrijs met azuurblauwe stiknaden, witte
banen in zijkanten
Shirt/singlet/topje: wit met rode baan aan de linkerzijde en rode
vlammen aan de rechterzijde, op de linkerborst het logo van de
vereniging, op de achterkant de letters DAK. Short: zwart met witte
13311 DAK
vlammen op de rechterbroekspijp, tevens ook een sprintpak in
bovenstaande samenstelling.

13326 AV Attila

13336 AV Sprint

13338 Taxandria Atletiek

13343 ACW `66

Het clubtenue heeft twee basiskleuren: geel en helder blauw.
Singlet/topje/t-shirt zijn op de schouder blauw; dit blauw loopt door
onder de linkerarm. Ze hebben een geel vlak dat van voren naar
achteren doorloopt onder het armsgat aan de rechterzijde en dat
met een ronding naar links over de borst en over de rug schuin naar
beneden loopt. Logo van club en fabrikant staan in het blauwe deel
aan de voorzijde. In het blauwe deel op de rug staat met witte
letters de naam Attila. De short, korte tight of damesbroekje zijn
effen blauw.
Basiskleuren zwart met geel, voorzien van het logo van AV Sprint.
Bij de top/ singlet wordt de vlakverdeling van de kleuren
asymmetrisch. Broek/tight/vlinderbroek: zwart met aan de zijkant
ingezette stukjes geel
Singlet: kobalt blauw met op de schouder een zwarte baan. Opdruk
in wit met logo
Tight: zwart met witte banden
Oude tenue:
hemdje: wit met langs de linker en rechter zijnaad twee rode biezen,
op de linkerborst een rood clublembleem
short: rood
Nieuwe tenue:
shirt: overwegend rood, met een witte baan vanuit de oksel die
krommend naar beneden smaller wordt en een zwarte baan in de
zij, die krommend naar beneden breder wordt. Op de borst staat de
naam van ACW ’66 in witte letters. broek: zwart met daarop het logo
van ACW '66
Overgangstermijn 1 juli tot en met 31 december 2014

13351

13352

13353

13356

13358

13361

13362
13381
13382

Singlet: groen voorzien van een watermerk in de vorm van een
schorpioen, tevens een gele streep overdwars en zwarte baan aan
de rechter zijkant, met in gele letters Scorpio op voorpand, en het
Scorpio embleem aan de achterkant. Linksboven voorzijde en op de
Scorpio
achterzijde midden boven voorzien van een klein logo kledingmerk
BALANS. Short: zwart met een groen zijstukje, aan de linker
buitenkant het Scorpio logo en aan de rechterkant het kledingmerk
logo van de firma BALANS in de kleur geel
shirt: borst en rug marineblauw, links en rechts verticale witte baan,
onder oksel verticale korenblauwe baan, kraag korenblauw, op
Gloria Atletiek
rechterborst verenigingsnaam, op rug verenigingslogo in wit
short: blauw
shirt: wit met paarse opdruk
TSAV Parcival
short: zwart
shirt/singlet: wit met blauwe zijpanden met aan zowel de voorzijde
als achterzijde het logo. De in het logo aanwezige 2 lopers hebben
Tilburg Road Runners
de kleur groen
short/tight: blauw.
shirt/singlet: rood met zwarte banen aan de zijkanten van ongeveer
12 cm. breed. Het logo van Achil '87 op linker borsthoogte. Op
rugzijde het logo van Achil' 87 met eronder de aanduiding
AV Achil `87
"Hilvarenbeek". Het logo van de producent "Rogelli" bevindt zich op
borsthoogte, rechts alsook op de rugzijde
short: zwart
Singlet en shirt: lichtgroen (kleur PMS360, zie
www.bandmerchandise.nl) met aan de voorkant verticale biezen.
Loopgroep Goirle
Op de voor- en achterkant is het logo gedrukt. Biezen en logo�s
zijn uitgevoerd in zwart en wit. Tight, wedstrijdbroekje/short: zwart
singlet/shirt: wit met bottle-groen logo middenvoor
AV Spiridon
short: bottle-groen
shirt: lichtgroen
Loopgroep GoRun
short: zwart
shirt: rood/wit/blauw
TLV ''De Langstraat''
short: zwart

Regio 14: De Kempen
Nr

Naam

14305 ESAV Asterix

14309 AV Reusel `69
14312 DES
14318 SV Fortuna `67

Clubtenue
Heren: Singlet: Voor en achterzijde donkerpaars met van links naar
rechts stervormige strepen die van wit naar paars kleuren, op de
voorkant in het wit naam E.S.A.V. ASTERIX, op de achterkant in het
wit ASTERIX. Sprintpak: Zie singlet voor bovenkant. Onderstuk
zwart. Dames: Singlet: Voor en achterzijde donkerpaars met van
links naar rechts stervormige strepen die van wit naar paars
kleuren, op de voorkant in het wit naam E.S.A.V. ASTERIX, op de
achterkant in het wit ASTERIX. Sprinttop: Voor en achterzijde
donkerpaars, op de voorkant in het wit naam E.S.A.V. ASTERIX, op
de achterkant in het wit ASTERIX.
shirt: oranje met witte balk
short: zwart
shirt: blauw met club embleem
short: zwart
shirt: oranje met zwarte bies
short: zwart met oranje bies

shirt: blauw en wit met logo vereniging
14320 AV Generaal Michaelis topje: blauw en wit met logo vereniging
short: blauw
shirt: geel met groene en zwarte accenten en het GVAC logo
14322 GVAC
broek: zwart, optioneel gele inzet (al dan niet) met groene bies
singlet: zwart met aan weerszijden een smalle gevlamde bies en
aan de linkervoorzijde het wiite embleem van de Springbokken en
Loopgroep De
14335
opschrift Loopgroep De Springbokken. Op de achterzijde een groot
Springbokken
embleem in het wit en het opschrift Loopgroep De Spring-Bokken
short/tight: zwart
Oude tenue:
shirt: geel
shirt (pupillen en junioren C/D): geel met blauwe opdruk AVV
short: blauw

14345 AV Valkenswaard

14349 No-Limits
14355 Atletiek Oirschot

14359 LOGO

14378 Geldrop Runners

Nieuwe tenue:
shirt: licht geel met aan de zijkanten een blauwe baan. Aan de
voorzijde een witte baan tussen het blauw en geel. Het boord van
de hals en de mouwen zijn afgezet met blauw. Het topje is afgezet
met een blauwe bies. Aan de voorzijde het logo van AVV met op de
achterzijde de tekst. A.V. Valkenswaard. Logo en tekst in blauw
broek: zwart met de zijbanen in de kleuren van het shirt: lichtgeel
met blauw gescheiden door een witte streep. Het blauw en wit is in
een golf beweging aange-bracht op de tight
Overgangstermijn 1 september 2014 tot 1 maart 2015
shirt: wit
short: zwart
shirt: lichtblauw met in het midden het logo
short: donkerblauw
shirt: voorzijde lichtgrijs met aan de linkerkant het verenigingslogo in
rood met witte letters LOGO; zijkanten een rode uiteenlopende punt
en rode mouwen; achterzijde lichtgrijs met verenigingslogo
tight: zwart
shirt/singlet: lichtgroen (nr. 36B) met wit verticaal vlak gecentreerd
op het voor- en achterpand,aan beide zijkanten een witte inzet,
zwarte/witte accentueerlijnen, embleem op de linkerborst en
horizontale belettering op het achterpand
short/tight: zwart met aan beide zijkanten een groene/witte inzet,
embleem op de linker pijp

14380 Eindhoven Atletiek

Oude tenue:
Singlet: wit met aan beide buitenzijden een gebogen grijze baan
van 6-8 cm tot onder het armsgat met direct daarnaast een tweede
eveneens gebogen baan in de kleur oranje van 6-8 cm welke tot
boven het armsgat loopt. Shirt: wit met aan beide buitenzijden een
gebogen grijze baan van 6-8 cm tot onder de mouw met direct
daarnaast een tweede eveneens gebogen baan in de kleur oranje
van 6-8 cm welke tot halverwege de mouw loopt. Beide mouwen in
de kleur oranje met aan de bovenzijde een grijze streep. Logo
linkervoorzijden links en achterzijden in het midden.
Short: zwart
Sprintpakken in dezelfde kleurstelling, onderkant zwart en de
voorzijde van de bovenkant in dezelfde kleuren als de
shirts/singlets; achterzijde van de bovenkant zwart.
Nieuwe tenue:
Shirt: boven blauw, onder oranje, gescheiden door een witte baan,
logo op linker voorzijde en achterzijde in het midden; broek: zwart.
Tevens in dezelfde samenstelling topje, singlet en sprintpak.
Overgangstermijn 1 juli tot en met 31 december 2015.

Regio 15: Noord-Oost Brabant
Nr

Naam

15319 GAC Gemert

15324 AV De Keien

15327 AV Marvel

15330 AV Oss `78
15331 O.S.S. - VOLO

Clubtenue
shirt/hemdje/topje (voor de vrouwen): lichtblauw met v-hals,
donkerblauw afgezet, logo GAC op de linkerborst. Zowel op de
schouders als zijkanten van shirt een witte bies afgezet met
donkerblauw randje
short 1: donkerblauw
short 2: zwart
shirt/hemd: rood
short: zwart
Oude tenue:
shirt: wit met oranje bies en embleem
short: oranje
Nieuwe tenue:
shirt/singlet: wit met oranje bies en oranje balk aan de zijkant voor
met embleem
short/tight: oranje
Overgangstermijn: 1 juli tot en met 31 december 2015
shirt: geel
short: blauw
singlet: zwart met gele biezen en embleem op de borst
short: zwart
shirt: helblauw met donkerblauwe en gele bies aan de zijkant

15332 Prins Hendrik

15348 OLAT

short/tight: effen donkerblauw (navy)
shirt: wit met aan de voorkant een rode horizontale balk op
borsthoogte met daarin witte letters 'O.L.A.T.'
short: rood

15363

Atletiek en
shirt: wit
Har(t)loopclub Engelen short: paars

shirt: wit met rood-zwarte blokken
short: zwart
shirt: zwart met witte opdruk
15376 Loopgroep Wijbosch
short: zwart
AV-Olympus Land van shirt: rood-wit
15377
Cuijk
short: zwart
15367 Loopgroep Rosmalen

Regio 16: Limbra
Nr

Naam

16304 ADRT Pegasus

16315 SV Vitesse '08

16316 Lopersgroep Deurne

16317 Scopias Atletiek

16323 HAC

16337 Swift Atletiek

16344 AV Weert

Clubtenue
singlet: voorzijde donkergrijs, armen en hals afgezet met een witte
bies, bij de armen een brede rode bies die doorloopt naar beneden
(Nike-code 193334 kleurstelling 060); achterzijde van het singlet is
wit
short: zwart
shirt/singlet: basiskleur fel oranje met in het zwart het nog te
ontwerpen nieuwe logo, omgeven met de tekst SV Vitesse '08/De
Komeet en op de achterzijde de naam van de sponsor AH Gennep.
Armsgaten en kraag zijn afgezet met een zwarte bies; tevens een
zwarte strook vanuit de oksels naar de onderkant van het shirt. In
de winter dragen de leden onder het shirt/singlet een zwart t-shirt.
Broekje/tight: volledig effen zwart
shirt/singlet/top aflopend van boven Royal blauw naar onder geel
met op borsthoogte voor en achter, golvende linten in
blauw/geel/zwart. Witte inzetstukken onder de armsgaten,clublogo
boven de linkerborst short/tight lang en kort in Royal blauw met een
smal wit inzetstuk op de rugzijde
Shirt: groen voorpand met witte stukjes bij arminzet; rood zijpand;
groen achterpand; Scopias-logo voorkant linksboven en achterkant
middenboven Short: short tight zwart met rood inzetstuk of running
short effen zwart
hemd/loopshirt: geheel wit met aan de zijkanten een rode baan van
onder de arm tot de zoom. Deze baan zal ca. 8 - 9 cm. breed zijn
(deze verhoudingen gaan met de confectiemaat mee) zowel bij het
voorpand als het achterpand. Het clublogo zal blijven gehandhaafd
op de voorkant van het shirt
short: rood
Shirt: wit met een donker blauwe balk op borst hoogte met daarin
centraal het logo in het wit, balk loopt door aan de achterzijde. Het
singlet zal er in heren en dames uitvoering komen. Tevens ook een
t-shirt in de zelfde kleuren. Voor de dames is er ook een topje in
dezelfde kleurstelling.
Short: blauw, alleen voor de dames word het uitgebreid met een
bikini broekje.
singlet: korenblauw met witte banen aan zijkanten, in witte letter AV
WEERT op voorpand, linksboven klein logo POSNO SPORT,
rechtsboven klein logo kledingmerk skin2
short: korenblauw

16346

16347

16350

16360

16369

16375
16379
16386

singlet/shirt: geel met aan beide zijden twee blauwe verticale
strepen en in het gele voorvlak het verenigingslogo met de tekst
Atletiek Leudal
Atletiek Leudal an aan de achterzijde het verenigingslogo iets groter
met de tekst Atletiek Leudal
short: blauw
shirt: rood met aan de zijkanten vier witte strepen en op de
AV `t Jasper Sport
achterzijde het clubembleem en de clubnaam
short: blauw
Shirt/singlet/topje: rood met witte en zwarte biezen aan de zijkant,
aan de voorzijde het clublogo en aan de achterzijde in witte letters
ATV Venray
ATV Venray
Short/half tight/bikini broekje: zwart
singlet: voor- en achterzijde geel; zijkanten zwart; geel clublogo op
Loopgroep De
linkerborst (afmeting 8 cm); achterzijde afmeting 20 cm
Grenslaupers
tight: zwart
singlet/shirt: felgroen shirt/singlet in diverse tinten groen. Op voor en
achterzijde onder arm links en rechts in de naad een zwarte
verticale balk van armsgat tot onderaan. Het shirt heeft ook een
Atletiek Helden
zwarte band aan de bovenzijde van het shirt. Naam fabrikant aan
linker voorzijde, sponsor aan rech-tervoorzijde. Naam vereniging op
achterzijde. Alle bedrukking in het zwart
tight/short: zwart
singlet/shirt: kobaltblauw met wit-zwart-witte banen aan de zijkanten
AV Sporting Boxmeer
tight/short: zwart met twee witte strepen aan de zijkanten
shirt: kobalt blauw met witte opdruk
Atletiekvereniging ATH
short: zwart
Venloop Running
shirt: blauw/wit/oranje
Team
short: blauw

Regio 17: Zuid-Limburg
Nr

Naam

17302 AV Achilles Top

17306 Atletiek Maastricht

17308 AVON

17310 AV Caesar

Clubtenue
shirt: senioren en junioren: wit met verticale afbiezing door blauwe
strepen en zwarte strepen, opschrift Achilles Top
shirt: pupillen: wit met opschrift Achilles Top
short: zwart
singlet: voorzijde wit met rode biezen aan de zijkanten met groot
rood logo met zwarte opdruk Atletiek Maastricht; achterzijde wit met
rode biezen onder de oksels en een klein rood logo met zwarte
opdruk Atletiek Maastricht
short: zwart
Tevens in dezelfde kleurstelling een trainingspak
shirt: bovenzijde wit, op de borsthoogte een zwarte band van 12 cm
met daarin het logo verwerkt, onder de band wordt het shirt geel
short: zwart
shirt: wit met verticale rode banen (één smalle en één brede rode
baan) en embleem aan de rechterhelft
short: rood

17341 AV Unitas

17354 STB
17357 AV Maasrunners
17364 STAP Brunssum

Singlet/top: oranje met lichtblauwe biezen aan de zijkant, op de
voorkant (midden) logo van AV Unitas en op de rug met lichtblauw
de loper (gedeelte van logo)
Shirt: oranje met lichtblauwe biezen aan de zijkant, op de voorkant
(linker borst) logo van AV Unitas en op de rug met lichtblauw de
loper (gedeelte van logo)
Split short/short tight: lichtblauw met oranje biezen aan de zijkant,
op de voorkant (links) logo van AV Unitas
singlet: wit, zijkant blauwe baan van 5cm breed en voorzijde STB
logo
short: blauw met aan de zijkant witte baan van 5cm breed
shirt: wit met blauwe opdruk
short: wit met blauwe opdruk
shirt: blauw-wit
short: blauw

Regio 18: Rivierenland
Nr

Naam

18404 Climax

18406 Ciko `66
18424 AV Astylos

18426 Nijmegen Atletiek

18429 AV De Liemers
18430 AV Wijchen
18432 WAV Tartletos

18435 NSAV `t Haasje

18436 AV Cifla
18444 AV Pallas `67

Clubtenue
singlet/top: oranje met een koningsblauwe bies van ongeveer 1 cm
breed, lopend aan de voorkant vanaf de arm naar beneden licht
gebogen. Logo van Climax op borst met daarin de naam:
Atletiekvereniging Climax Ede
shirt: oranje + embleem
short: zwart
shirt: wit met clubembleem
short: zwart
Shirt: rood (PMS-kleur 187) met een wit logo, over het shirt loopt
aan de voorkant een lichtrode band in de vorm van het logo
(gestyleerde atletiekbaan)
short: zwart
shirt: rood met witte verticale balk en embleem met opschrift
verenigingsnaam
short/korte tight: blauw (eventueel aangevuld met dun wit biesje)
shirt: wit met rood/gele verticale bies en embleem
short: rood
shirt: zwart met twee horizontale banen
short: zwart
Singlet, voorkant: rood basiskleur. Een grote schuine H vorm
(bovenste helft wit, onderste helft licht-grijs, tenuebedekkend) met
verenigingslogo hierop geplaatst. Op de rechterflank een brede
zwarte driehoekige bies. Singlet, achterkant: wit basiskleur. Rode
hals, rechterflank zwarte bies, linkerflank grijze bies. Short/legging:
zwart, op rechterkant een rood vlak met daarin verenigingsnaam.
Sprintpak: als singlet en short. Topje: als singlet. Shirt, voorkant: als
singlet. De mouwtjes houden rode basiskleur, waarbij onderkant
zwart is. Shirt, achterkant: Basiskleur zwart.
shirt: zwart
short: zwart
shirt: groen/wit eventueel met embleem
short: zwart

18449 Loopgroep PK

singlet (tank top) dames: rood met 2 zwarte vlakjes op het zijpand
(max. ca. 12 cm breed, afhankelijk van de maat)
singlet heren: rood met een zwarte verticale bies op het zijpand (ca.
3/4 van de lengte onder de oksel en max. ca. 15 cm breed,
afhankelijk van de maat)
t-shirt dames: rood met een zwarte verticale bies op het zijpand
(ongeveer 3/4 van de lengte onder de oksel en max. ca. 15 cm
breed, afhankelijk van de maat)
t-shirt heren: effen rood
Op alle singlets/t-shirts staat op de voorkant in het midden de tekst
'PK' in het wit en op de achterkant staat de tekst 'LoopgroepPK.nl' in
het wit. Onderaan op de voorkant bevind zich eveneens een klein
logo van de fabrikant

18453 Arena Atletiek

18464 De-Atleet
18465 De Dijk-Runners

short: zwart
Shirt/singlet: marine blauw in combinatie met zijvlakken in de kleur
wit
Short/tight: marine blauw
shirt: wit met vertikaal blauwe gebogen baan, gebogen zwarte bies,
zwart blauw logo
short: zwart
shirt:wit met op de rechterborst het logo van de Dijkrunners
short: zwart

Regio 19: Veluwe en Achterhoek
Nr
19385

Naam
Atletiekvereniging
MarathonPlus

19390 DE LOPER
19401 AV Argo
19403 AV `34 Apeldoorn

19407 AV Daventria 1906

19413 AV Hanzesport
19431 Atletico `73
19440 AVA `70
19441 AV Gelre

Clubtenue
shirt: donkerblauw met witte zijpand + goudkleurig logo op de
hartzijde, goudkleurige opdruk 'MarathonPlus' op de rugzijde
short: donkerblauw met goudkleurig logo op de rechterzijde
shirt: geel met zwarte biezen aan de zijkant, op de borst en op de
rug het logo van DE LOPER
short: zwart
shirt: wit met voorop een nieuw logo
short: blauw
shirt/topje: groen met enkele zwarte strepen bij schouder gedeelte
short: zwart (merk: Erima). Opdruk voorkant aan de ene zijde het
kledingmerkje en aan de andere zijde logo AV ’34
shirt: wit met twee horizontale rode banen en het clublog (adelaar)
midden op de borst; achterzijde: wit met twee horizontale banen
met daarboven de naam AV Daventria 1906
short: rood
shirt/singlet/jack: overwegend rood met op de rugzijde de tekst: a.v.
Hanzesport ZUTPHEN en op de voorzijde het verenigingslogo
short/tight: overwegend zwart
shirt: geel
short: zwart
shirt: geel met blauwe bies
short: blauw
singlet: blauw met het gele Gelre-logo op de linkerborst (onder het
singlet is een wit t-shirt toegestaan
broek/tight: zwart

19445 AV Veluwe
19450 AV Archeus
19451

Lopersvereniging
Groenlo

shirt: blauw/wit en embleem
short: blauw
Shirt/top/singlet/jack: overwegend rood, voorzijde verenigingslogo
tekst rugzijde: ARCHEUS WINTERSWIJK short/tight: overwegend
donkerblauw.
shirt: blauw
short: wit

Regio 20: Twente
Nr

20402

Naam

Achterhoekse Sport
Vereniging

20409 AV Iphitos

20412 AV Haaksbergen

20414 DAV Kronos

20415 LAAC Twente

20418 ACO / Van Elderen

20419 AV Rijssen

20421 Marathon Pim Mulier

20423 AAV SISU

Clubtenue
Shirt/singlet: rood met op de schouders een zwarte bies. Zowel op
de voorzijde als de achterzijde is in het midden het logo van ASV in
het wit gedrukt. Rechtsvoor boven is de merknaam Erima gedrukt.
Op de voor- en achterzijde lopen twee zwarte verticale stiksels.
Tight: zwart met witte stiksels op de zijkant, op de linkerpijp voor
staat het merkteken Erima en op de achterkant van de linkerpijp
loopt een witte schuinlopende bies
shirt: rood met gele balk
short: blauw
Singlet/t-shirt: groen met witte flanken en op de rechterborst het
verenigingslogo
broek/short: zwart met witte flanken (Craft track& Field
teamkleding), naam A.V.H. in wit opgedrukt
shirt: groen met witte bies, rechtervoorzijde logo Kronos,
linkervoorzijde logo fabrikant; achterzijde D.A.V. Kronos
short: zwart
2e tenue: strak integraal tenue met een donkergroen bovenstuk
shirt: bovenste helft rood met opschrift LAAC Twente, onderste helft
wit
short: rood
shirt/hemdje: rood met verticale witte baan aan de zijkant met
verenigingslogo en verenigingsnaam
short/tight: zwart
Pupillen:
shirt/topje/singlet: marineblauw met aan beide zijkanten een witte
rand en een witte opdruk van tekst of een wit t-shirt met een blauwe
opdruk van tekst
short/tight: marineblauw
Junioren/Senioren/Masters:
shirt/topje/singlet: marineblauw met aan beide zijkanten een witte
rand en een een witte opdruk van tekst
short/tight: marineblauw
shirt/hemdje: zwart met brede witte band aan de zijkant; jumpsuit
zwart met brede witte band aan de zijkant
short: zwart
jeugd tot en met 10 jaar: shirt: zwart
short: zwart
shirt: wit met groen zijband en oranje embleem
short: groen met witte bies/of half lange short/broek

20425 AC TION

20434 AV Goor `75
20442 AV Holten

20446 Loopgroep De Lutte

Het huidige tenue bestaat uit: shirt: kobaltblauw met warmrood
asymmetrisch rechterschouderstuk met aansluitend rechts een
asymmetrisch wit vlak; short: zwart.
Het nieuwe tenue zal worden: shirt: volledig kobaltblauw met op
rechterschouderstuk warmrood club logo (twentse ros), op de rug
bedrukt in wit: AC TION; short: zwart.
De overgangstermijn wordt van 1 april tot 1 oktober 2015.
shirt: blauw en embleem
singlet: blauw Craft met kleine inzetten op de zijkant
short: donkerblauw
shirt: rood
short: zwart
shirt: wit/blauw
short: blauw
singlet: blauw met groot wit middengedeelte en rood verticaal
streepje tussen blauwe en witte gedeelte in. Voorzijde de letters
'Loopgroep De Lutte' met een nieuw embleem; achterzIjde alleen de
letters 'Loopgroep De Lutte'. Kort/lange tight: achterzijde geheel
blauw; voorzijde: blauw met brede witte band langs de pijpen en
diagonale rode en zwarte streep. Letters 'Loopgroep De Lutte' op
klein gedeelte van de pijp. Trainingsjasje: blauw. Achterzijde letters
'Loogroep De Lutte' en embleem in wit opgedrukt; rode en zwarte
streep op de mouw. Voorzijde 'Loopgroep De Lutte' en embleem in
wit op linkergedeelte op borsthoogte erop gedrukt; rode en zwarte
streep op de mouw; witte band langs de zijkant.
shirt: wit
short: blauw

20447 ASV Atletics Nijverdal

20448 AV Spurt `88

20452 AV Twenterand

20456 Avanti-Wilskracht
Atl. en
20460 Wandelvereniging
Delden 2005
Sportver.voor
20461 gehandicapten ''De
Tubanten''
Sportlust/LG De
20463
Zandstuve

wedstrijdtatleten bodysuit: dames badpakmodel
heren met lange pijp
shirt: groen en embleem
short: zwart
shirt: effen blauw (kleurcode 2335) met witte bies bij de mouwinzet
en een witte striping langs zijkanten van het tenue. Bovenkleding
wordt voorzien van het logo in een tweekleurendruk, witte letters op
een blauwe achtergrond met een groen accent in het
verenigingslogo
short: effen blauw (kleurcode 2335) met wite bies aan de zijkanten.
(jeugd halve tight)
shirt: zwart, zijkant rode baan
short: zwart, zijkant rode baan
shirt: grijs
short: zwart
singlets jongens: groen met geel logo; singlets meisjes: wit met een
groene streep met logo in groen/geel
short: groen
shirt: geel
short: blauw

Regio 21: IJsseldelta
Nr

Naam

21405 AV Athlos

21408 Isala `96

21411 AV De Gemzen

21417 AV NOP
21420 AV PEC 1910
21428 SV Putten

21433 Cialfo

21437 AV Flevo Delta

21457 AV Salland
21460 Running2000

21462 BB lopers

21513 AV de Sprinter
21536 Loopgroep ''Visie''

Clubtenue
hemdje: groen (aan de zijkanten een witte bies, clublogo in wit op
de borst), naam van de vereniging op de achterzijde over de gehele
breedte van het shirt
broek: zwart (kort of lang)
stretch wedstrijdtenue: broek (kort of lang): zwart; groen bovenstuk hemdje- (met clublogo in wit op de borst) en naam van de
vereniging op de achterzijde over de gehele breedte van het shirt
shirt: blauw
short: blauw
shirt: wit met blauw
short: korenblauw
tevens in dezelfde kleurstelling: topje en hemdje met
verenigingslogo, korte tight en lange tight in de kleuren
(koren)blauw
shirt: oranje
short: blauw
shirt: groen/wit met verticale balken
short: wit
shirt: rood/wit
short: rood
Jongens/mannen: shirt: singlet (hemdmodel), geel met schuine
blauwe bies aan rechterzijkant en blauw Cialfo-embleem
middenvoor; short: blauw. Meisjes/vrouwen: shirt: topje, geel met
schuine blauwe bies aan rechterzijkant en blauw Cialfo-embleem
middenvoor; short: damestight, blauw.
shirt: korenblauw met aan beide zijden loodrecht vanuit de oksels
een gele streep
short: korenblauw
topje/hemdje zwart met wit logo
short: zwart
shirt: zwart met logo Running (wit) 2000 (licht groen)
short: zwart
shirt: voor- en achterkant blauw, oranje strepen met witte bies aan
beide zijkanten, BB-lopers logo rechtsboven op de borst in
blauw/oranje/wit
short: blauw met aan weerszijden een oranje band met biezen
shirt: blauw met geel embleem
short: zwart
shirt: oranje
short: zwart

Regio 22: Drenthe
Nr

Naam

22501 AAC `61

22506 DOS

22516 EAC De Sperwers

22522 HAC `63

22525 Loopgroep Beilen

22531

Loopgroep de
Drentsche Aa

22535

Gehandicapten
Sportclub Emmen

22537

Hunzerunners
Loopgroep Annen

22538 LoopgroepGieten
22540 DSTV-Peize

Clubtenue
shirt: donkerblauw front, achterkant oranje met grijs-zilveren banen
aan de zijkant; broek of onder taille: donkerblauw front, achterkant
brede oranje strook zijkant
logo centraal op borst
shirt pupillen: donkerblauw
short: donkerblauw
shirt: wit met embleem
short: blauw
shirt/topje: koningsblauw met donkerblauwe vlam vanaf de
linkerschouder naar de rechterzijde, met daaronder een witte
(kleinere) vlam. Op de linkerborst het clublogo en op de rechterborst
het sponsor-logo (GGN Mastering Credit) allebei in witte opdruk;
broekje: donkerblauw
shirt/topje/singlet: rood met met blauwe banen aan beide zijden met
een wit H.A.C. ‘63 logo
short: blauw
shirt/singlet: groen met aan beide flanken wit/zwart driehoek, logo
op de borst en rug
short: zwart al dan niet met groen/witte zijkant
shirt, trainingsjas, singlet en topje: blauw met aan de zijkanten witte
banen
short en trainingsbroek: blauw met witte inzetstukken
tight kort en lang: blauw met witte inzetstukken
logo als boven, met groen, blauwe en witte letters
shirt: blauw (met logo in blauw/rood/wit)
short: blauw
shirt: kobalt blauw met oranje met het logo van de Hunzerunners
Loopgroep achterop
broek: zwart met een klein logo. Daarbij komt het logo van de
nieuwe hoofdsponsor, Van Leeuwen Sport uit Assen
shirt: oranje
short: zwart
shirt: blauw
short: zwart

Regio 23: Friesland
Nr

Naam

23503 AV Athleta
23504 AV Heerenveen
23507 SV Friesland
23509 AV Horror Sneek

Clubtenue
shirt: wit met oranje naamband
short: zwart
shirt: blauw met witte verticale biezen aan beide zijkanten, met op
de voorzijde op borsthoogte het logo van AV Heerenveen
broek: blauw
shirt: wit met embleem
short: korenblauw
shirt: rood
short: groen

23510 AV Impala
23512 AV Lionitas
23515 AV Spartacus
23521

Loopsportvereniging
Invictus

23523 AV Start `78
23541 Loopgroep Triple-S

shirt: wit met horizontale balk en embleem
short: rood
shirt: geel
short: blauw
shirt: wit
short: groen
shirt: wit met ��n horizontale donkerblauwe balk
short: donkerblauw
shirt: rood + embleem
short: zwart
shirt: zwart en wit
short: zwart en wit

Regio 24: Groningen
Nr
24502

24505

24511
24514
24517

24518

24519

Naam

Clubtenue
singlet/shirt: geel met een zwarte zijkant en zwarte biezen bij arm
AV Aquilo
en halsopening, logo fabrikant op de voorkant in het midden
short: zwart
shirt: ABCD junioren/senioren/veteranen: zwart met wit/groene balk
(6 cm) onder de arm, met witte opdruk op de borst: GRONINGEN
ATLETIEK
Groningen Atletiek
short: zwart met wit/groene balk aan de zijkant
shirt pupillen: effen zwart met witte opdruk op de borst:
GRONINGEN ATLETIEK
short: effen zwart
shirt/topje: effen blauw met op de borst logo Jahn II, de hals en
AV Jahn II
armsgaten zijn voorzien van een witte bies
broek/legging: effen blauw
Tee/singlet/top: rood met zwarte en/of witte accenten; tight/short
SV Veendam Atletiek
tight/woven short: zwart met witte accenten
Shirt/singlet: blauw met aan de achterkant het logo van Loopgroep
Loopgroep Nienoord Nienoord en aan de voorkant een klein logo
tight/broek: blauw
loopjack en t-shirt: geel met zwarte streep van schouder via oksel
naar beneden, zwarte streep is bovenaan 2 cm breed en aan de
onderzijde 12 cm. De zwarte AV Fivelstreek bedrukking is zowel
aan de achterzijde als de voorzijde horizontaal. Singlet: geheel geel
AV Fivelstreek
met zwarte doorlopende streep van schouder 2 cm tot oksel 6 cm
breed. Van oksel naar beneden een zwarte streep van 14 cm breed.
Opdruk is gelijk aan t-shirt. Lange en korte tight blijven geheel zwart
met aan de buitenzijde onderaan de pijp een driehoek geel met
onderaan een breedte van 8 cm.
shirt: turkoois met zwarte opdruk Vitalis op de voorzijde, een zwarte
streep verticaal op de zijnaad en voor de mannen ook rond de
GSAV Vitalis
armsgaten
short: zwart

Shirt dames: kleur oranje, op de schouders wit, en onder de oksel
een zwarte streep. Het logo van ATC '75 is in blauwe letters en
cijfers, wit omrand, rechts op de borst.( Links logo fabrikant). Op de
achterkant staat ook het logo van ATC.
24520 ATC `75
Shirt heren: kleur oranje, op de schouders zwart, onder de oksel
een zwarte en witte streep. Het logo van ATC '75 is in blauwe
letters en cijfers, wit omrand, rechts op de borst. (links logo
fabrikant). Op de achterkant staat ook het logo van ATC. Short:
zwart, voorzien van een oranje en wit streepje op de zijkant.
loopshirt: blauw met logo van Runners Stadskanaal aan de
24526 Runners Stadskanaal voorkant
broekje: zwart met logo van Runners Stadskanaal
shirt: donkerblauw met aan de voorzijde de verenigingsnaam in een
24527 SV Jupiter
witte boog
short: donkerblauw
Gymastiek en Atletiek shirt: wit met blauw logo
24528
Vereniging SOS
short: wit
shirt: effen maisgeel
24529 Artemis
short: donkerblauw
windjack: blauw met links en rechts (onder de mouw) een gele
verticale lining; windbroek: blauw; singlet en short: blauw met links
24530 Loopgroep Bedum
en rechts (singlet onder de mouw) een gele verticale lining. Voor
zowel het jack als de singlet geldt: logo LGBedum op de linkerborst,
op de rug is plaats voor de naam en logo van de sponsor
shirt: rood
24533 Loopgroep Zuidhorn
short: rood
shirt: oranje
24534 Loopgroep Astrea
short: oranje/zwart
shirt/topje: bovenste stuk wit, onderste stuk blauw, met in het
midden een rode en groene bies, verenigingslogo (blauw) op
rechter voorkant in wit. Sponsor logo op de achterkant in het witte
24539 TGAV
stuk.
broekje/short: zwart met witte zijkanten. Daarin logo van vereniging
en sponsor

